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1. Terugblik proces Den Haag 

 

2. Puntensysteem 

 

3. Enkele (fictieve) voorbeelden 



 Motie (2015) 

• Opnemen in gemeentelijke 

grondexploitaties ? 

• Opnemen in de 

bouwverordening? 

• Corporatiewoningen  voorzien 

van maatregelen 

soortenbescherming? 

 
 

 



Alleen nestkasten? 
Voor welke natuur? 

Alleen voor natuur? 

Alleen gebouwen? 



Context 



+100.000  

inwoners  2040 

Context 



Context 

wateroverlast hittestress 

Teruggang biodiversiteit 



Belang natuurinclusief bouwen 

100.000 nieuwe  

inwoners tot 2040 

• Druk op ruimte 

• Druk op groen 

 

Verdichten, vergroenen en 

verduurzamen 

 

Tegengaan hittestress 

Tegengaan wateroverlast 

Bevorderen biodiversiteit 

Bevorderen gezondheid 
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Slim doelen integreren 

Hitte 

Wateroverlast 

voorkomen Gezondheid 

Biodiversiteit 



1. bouwen zodanig dat natuurwaarden er baat bij hebben;  

2. voor beschermde plant- en diersoorten en algemene soorten; 

3. ook: bijdrage aan een prettige leefomgeving, vermindering van 

wateroverlast en hittestress en mogelijkheden voor 

natuurbeleving in de stad en daarmee: bijdrage aan welzijn en 

gezondheid. 

2016: Nota natuurinclusief bouwen 
Definitie: naar natuur en groeninclusief 
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•Soortmanagementplan corporatiebezit  
 

•Handboek openbare ruimte aanpassen  
 

• Inspiratieboek en cursussen ontwikkelen 
 

•Verkennen omgevingswet  
 

•Sloopontvangstbevestiging aanpassen 
 

•Puntensysteem ontwikkelen  
 

 

2016: Nota natuurinclusief bouwen 
Acties 



Hoe regel je natuurinclusief bouwen? 

 

• niet als één voorschrift in wet/ contract te vatten 

 

• creativiteit en keuzevrijheid  

 van architecten en ontwikkelaars waarborgen 

 

• laagbouwwijk anders dan in een hoogbouwwijk 

 

• meer investeringen bij grootschalige dan bij 

kleinschalige ingreep 

 

Ons antwoord: puntensysteem 

 



Puntentabel 
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Score Punten Aspect Maatregel 

  

  

  

6 

1 gevel/dak Geveltuin 

1 gevel/dak Geen lichtuitstraling vanuit gebouw 

1 gevel/dak Groen dak met sedum (> 5 – 7 cm) /30% 

2 gevel/dak Groen dak met sedum, grassen, kruiden (7 - 15 cm) /30% 

3 gevel/dak Groen dak met (sedum), grassen, kruiden, dwergheesters   

4 gevel/dak Groen dak met (grassen), kruiden, dwergheesters en struiken  

4 gevel/dak Groen dak met kruiden, dwergheesters, struiken en bomen  

2 gevel/dak Gevelgroen 

4 gevel/dak Alleen bij hoogbouw (>50m) verplicht: minimaal 100% van de 

footprint 40% ingericht worden met groen dat een bijdrage levert 

aan biodiversiteit. 

  

4 

1 verblijf Insectenstenen 

1 verblijf Nestplaatsen voor gierzwaluwen 

1 verblijf Nestplaatsen huismus bij groene tuinen/pleinen 

1 verblijf Zomerverblijfplaats voor vleermuizen 

1 verblijf Winterverblijfplaats voor vleermuizen 

  

  

  

  

6 

1 omgeving Geen buitenverlichting bij groen 

1 omgeving Cluster van 3 inheemse bomen 

1 omgeving Cluster van inheemse struiken 50m2 

1 omgeving Groene tuin met aansluiting op ecologische structuur 

1 omgeving Insectenhotel 

1 omgeving Voor vlinders geschikte struiken 

1 omgeving Droog bloemrijk grasland > 10m2 

1 omgeving Faunapassage onder hekwerk 

2 omgeving Natuurlijke haag > 25 meter 

2 omgeving Natuurlijke verharding 25% areaal 

2 omgeving Boomgaard met > 10 fruitbomen 

2 omgeving Grasland met inheems bloemenmengsel > 500 m2 

2 omgeving Groen >25% onbebouwde areaal 

2 omgeving Zoomvegetatie langs perceelsranden 

3 omgeving Natuurlijke poel 

3 omgeving Pocketpark (minipark) 

1 omgeving Muurplanten in oude (kade)muur 

1 omgeving Doorstroming van open water 

1 omgeving Rustzone fauna langs wateroever 

2 omgeving Rij van >10 inheemse bomen (zo mogelijk gemixt) 

2 omgeving Natuurvriendelijke of drijvende oever > 10 m 

2 omgeving Ecologische wadi 



Stadszones en icoonsoorten 

Gewone dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Gierzwaluw 

Huismus 

Merel 

Zwarte roodstaart 

Slechtvalk 

Fuut 

Egel 

Kleine watersalamander 

Boomblauwtje 

Kleine vos 

Tongvaren 

Steenbreekvaren 

Bijenorchis 

Grote kattenstaart 



Typen ingrepen 1: Gebouwgebonden kleinschalige ingrepen 



Type ingrepen 2:  Gebouwgebonden ingrepen  



Type ingrepen 3: Overgang van privé naar publieke ruimte  
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Drie stappen 

klein middel groot 

Gevel/dak 2 4 6 

Nest 1 3 4 

Omgeving 2 4 6 

footprint hoogte 

Klein 
  
 

<500 m2  

  
 

<15 m 

Middel 
  
 

<2000 m2  

 
   

      15–30m  

Groot 
  
 

>2000 m2  

  
 

>30m 

historisch hoogbouw woonwijk bedrijventerr. 

stap 1 
stadszone 

 

 

stap 2 
grootte 

 

 

stap 3 
ambitieniveau 
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Aanbevelingen 

1. Samenwerking met ecoloog/landschapsarchitect 
gedurende het hele bouw(plan)proces 
 

2. Zorg voor robuust groen 
 

3. Raadpleeg Natuur(waarden)kaart Den Haag 
 

4. Koppel meerdere doelen mee 
 

5. Plan voor meerjarig beheer/onderhoud  
 

Niet passend in bestemmingsplan 



2019: Besluit puntensysteem 

1. Puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen 
gefaseerd invoeren 
 

2. Verplicht toepassen bij grootschalige projecten 
 

3. Vastleggen in tenders en gronduitgifte-overeenkomsten 
 

4. Overige projecten: stimuleren door het puntensysteem 
op te nemen in de planuitwerkingskaders 
 

5. Evaluatie 2020/2021 



Magazine ‘18 Puntensysteem ‘19 Nota NIB ‘16 

Samenvattend 

2018: Coalitieakkoord 2018-2021 
• We bouwen natuurinclusief, bijvoorbeeld door nestkastjes te plaatsen 
• Architectonische en groene kwaliteiten staan bij ontwikkelingen voorop 
• Gebieden krijgen een aantrekkelijke, groene buitenruimte. 



FillieVerhoeven –parkeergarage Veerkaden 
 



Mauro Parravicini:  Savornin Lohman 



Nohnik: Binckhorst 
M 

Groen moet je doen! MKBA over periode van 30 jaar  

 

€ 1.620.464,- minder zorgkosten door betere gezondheid 

€ 274.639,- minder energiekosten door groen (nog exclusief 

energieneutraliteit gebouw zelf) 

€ 58.000,- eenmalige waardestijging per woning door groene 

omgeving en beter uitzicht 

€ 385.632,- inkomsten door meer recreatie en verblijf in het 

gebied 

€ 8.408.446,- waarde aan meer sociale cohesie, minder 

verhuizingen 

€ 7.955.226,- minder schade door wateroverlast door buffering 

en berging d.m.v. groen 



Atelier PRO: Beatrixlaan 



Paul de Ruiter: Binckhorst 



DS/ Atelier groenblauw 

Natuurinclusief Bouwen Den Haag - Het natuurinclusieve schuurtje en de tuinbiotoop

Het Biodiverse Schuurtje Als opmaat naar een natuurinclusieve buurt

Kruidenrijk groen dak met lokale grond 

Holle goten vleermuizen 

Insectenmuur 

Nestelwand vogels 

 



 Winaars tenders Binckhorst 

Linck in de Binck – ERA/ DS 

 Binck Blocks – VORM/ LEVS/ Flux 



Groningen is niet Den Haag 
maar puntensysteem is universeel toepasbaar 

U kunt uw eigen accenten leggen  

1. indeling stadszones 
2. icoonsoorten 
3. verplichting of ambitie 
4. welk ambitieniveau 
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Vragen? 


